မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေကို မပင်ဆင်သည့်ဥပကေ
(နိုငင
် ံကတာ်ကေးချေြ်းသာယာကရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာင်စီ ဥပကေေြှတ်၈/၂၀၀၃)
၁၃၆၅ ခုနှစ၊် နယုန်လမပည့်ကကျော် ၂ရက်
(၂၀၀၃ ခုနှစ၊် ဇွနလ
် ၁၆ရက်)
နိုငင
် ံကတာ်ကေးချေြ်းသာယာကရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာင်စသ
ီ ည် ကောက်ပါဥပကေကို မပဌာန်း
လိုက်သည်။
၁။

ဤဥပကေကို မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာဥပကေကို မပင်ဆင်သည့်ဥပကေဟု ကခါ်တွင်ကစရြည်။

၂။

မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ဥပကေပုေ်ြ ၁၅၏ ကနာက်တွင် ပုေ်ြ ၁၅-က၊ ပုေ်ြ ၁၅-ခ နှင့်

၁၅-ဂ တိက
ု့ ို ကောက်ပါေတိုင်း မဖည့့်စွတ်ရြည် ''၁၅-က။

သတ္တုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည်

ကကျောက်ြျေက်ရတနာထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်ရန် ခွငမ့် ပုြိန်ရ
့ ရှိသည့် ကုြဏ
္ပ ီ၊ ေသင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ပုဂု္ဂိ လ်ကကကျောက်ြျေက်ရတနာ
ထုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ေြျေားသုံးကမြစာပစ်ရန်ကနရာကို ရတနာနယ်ကမြ
ေတွင်း သတ်ြှတ်နိုင်သည်။''
''၁၅-ခ။

ကကျောက်ြျေက်ရတနာလုပ်ကွကလ
် ုပ်ကိုင်ရန် ခွငမ့် ပုြိန့်ရရှိကသာ ကုြဏ
္ပ ီ သိ့ြ
ု ဟုတ်

ေသင်းကမဖစ်ကစ၊ကဖာ်ထုတ်လုပ်ကွက်
နယ်ကမြတွင်
ယာယီဆိုင်ရာ၊

ြိြိလုပ်ကွက်ေတွင်း

လုပ်ကိုင်ရန်ခွငမ့် ပုြိန်ရ
့ ရှိသက
ူ မဖစ်ကစ
သိ့ြ
ု ဟုတ်

ယာယီေကဆာက်ေေုံ၊

လုပ်ကွကမ် ပင်ပ၌

ပစ္စည်းသိက
ု လှာင်ရုံနှင့်

တဲ၊

ရတနာ

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
တန်းလျေားြျေား

ကဆာက်လုပ်ရန်ေတွကလ
် ည်းကကာင်း၊ ယာဉ်၊ စက်ယန္တရား၊ ထုတ်လုပ်ဖပီး ကကျောက်ရိုင်းြျေား
နှင့် မဖုန်းြျေားထားရှိရန်ေတွကလ
် ည်းကကာင်း၊ ကမြစာကဆးက ကာရန်၊ ကကျောက်ထုခွဲရန်နှင့်
ကမြစာပစ်ရန်ေတွက်

လည်းကကာင်း

လုပ်ငန်းသုးံ ကနရာတစ်ခခ
ု ုကုိ

ပါြစ်ရရှိကစရန် သတ္တုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသိ့ု ကလျှောက်ထားရြည်။''
''၁၅-ဂ။

သတ္တုတွင်းဝန်ကကီးဌာနသည် -

ေသုးံ မပုလိုပါက

(က)

ပုေ်ြ ၁၅-ခ ေရ ကလျှောက်ထားချေကက
် ို စိစစ်ဖပီး စည်းကြ်းချေက်ြျေား
သတ်ြှတ်၍ ပါြစ်ထုတ်ကပး နိုငသ
် ည်။

(ခ)

ပုေ်ြခွဲ

(က)

ေရ

ပါြစ်ထုတ်ကပးသည့်ေခါ

ခွငမ့် ပုြိန်ရ
့ ရှိကသာ

လုပ်ကွကမ် ပင်ပရှိ လုပ်ငန်းသုံးကနရာ တစ်ခခ
ု ုေတွက် ပါြစ်သက်တြ်း
နှင့် ကမြငှားရြ်းခတိက
ု့ ို သတ်ြှတ်ရြည်။
(ဂ)

ပုေ်ြခွဲ (ခ) ေရ သတ်ြှတ်ကပးသည့် ပါြစ်သက်တြ်း ကုနဆ
် ုံးပါက
သက်တြ်းတိုးမြှငက
့် ပးနိုင်သည်။ ''

၃။

မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ဥပကေပုေ်ြ ၃၄၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ)ကို ကောက်ပါေတိုင်း ေစားထိုး

ရြည် '' (ခ) ရတနာနယ်ကမြ

သတ်ြှတ်မခင်း၊

ကကျောက်ြျေက်ရတနာလုပ်ကွကန
် ှင့်

ကြ်းခင်း

ကေးနှုန်း သတ်ြှတ်မခင်း၊ ကဖာ်ထုတ်လုပ်ကွက်သတ်ြှတ်မခင်း၊ ပုေ်ြ ၁၅-က ေရ
ေြျေားသုံး ကမြစာပစ်ရန် ကနရာသတ်ြှတ်မခင်း၊ ပုေ်ြ ၁၅-ခ ပါ

လုပ်ငန်းသုံး

ကနရာေတွက် ပါြစ်ထုတ်ကပးမခင်း၊ ကမြငှားရြ်းခသတ်ြှတ်မခင်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍
သတ္တုတွင်း ဝန်ကကီးဌာနသိ့ု ေ ကံမပုတင်မပမခင်း၊ ''
၄။

မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ဥပကေပုေ်ြ ၃၆၊ ပုေ်ြခွဲ (က) တွင်ပါရှိကသာ (က)

''ခွငမ့် ပုြိန့် သိ့ြ
ု ဟုတ် လိုင်စင် '' ဆိုသည့် စကားရပ်ကို '' ခွငမ့် ပုြိန့်၊ လိုင်စင်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ပါြစ် '' ဆိုသည့် စကားရပ်မဖင့် ေစားထိုးရြည်။

(ခ)

''ခွငမ့် ပုြိန်ရ
့ ရှိသူ သိ့ြ
ု ဟုတ် လိုင်စင်ရရှိသူ'' ဆိုသည့် စကားရပ်ကို '' ခွငမ့် ပုြိန်လ
့ ိုင်စင်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ပါြစ်ရရှိသူ''ဆိုသည့် စကားရပ်မဖင့် ေစားထိုးရြည်။

၅။

မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ဥပကေပုေ်ြ ၃၈ တွင်ပါရှိကသာ (က)

''ဤဥပကေေရ

ထုတ်မပန်သည့်ေြိန့်

သိ့ုြဟုတ်

ညွှန် ကားချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ

လိုက်နာရန် ပျေက်ကွက်လျှေင်ကသာ်လည်းကကာင်း'' ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ '' ဤဥပကေ
ေရ ထုတ်မပန်သည့် နည်းဥပကေြျေား၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းြျေား၊ ေြိန်ြ
့ ျေားနှင့်

ညွှန် ကားချေက်ြျေားကို လိုက်နာကဆာင်ရွကရ
် န် ပျေက်ကွက်လျှေင်ကသာ် လည်းကကာင်း''
ဆိုသည့် စကားရပ်မဖင့် ေစားထိုးရြည်။
(ခ)

''ခွငမ့် ပုြိန့် သိ့ြ
ု ဟုတ် လိုင်စင် '' ဆိုသည့် စကားရပ်ကို '' ခွငမ့် ပုြိန့် ၊ လိုင်စင်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ပါြစ် '' ဆိုသည့် စကားရပ်မဖင့် ေစားထိုးြည်။

၆။

မြန်ြာ့ကကျောက်ြျေက်ရတနာ ဥပကေပုေ်ြ ၄၃ တွင်ပါရှိကသာ '' ပုေ်ြ ၁၆၊ ပုေ်ြ ခွဲ (စ) နှင့်

စပ်လျေဉ်းသည့် နည်းဥပကေြျေား၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေား၊ ေြိန်န
့ ှင့် ညွှန် ကားချေက်ြျေားကို လိုက်နာ
ကဆာင်ရွကရ
် န်

ပျေက်ကွက်လျှေင်

''

ဆိုသည့်

စကားရပ်ကို

''

ဤဥပကေေရ

ထုတ်မပန်သည့်

နည်းဥပကေြျေားနှင့် ေြိန့်ြျေားကိုလိုက်နာကဆာင်ရွက်ရန် ပျေက်ကွက်လျှေင် '' ဆိုသည့် စကားရပ်မဖင့်
ေစားထိုးရြည်။

(ပု)ံ သန်းကရွှ
ဗိုလ်ချေုပ်ြှူးကကီး
ဥက္ကဋ္ဌ
နိုငင
် ံကတာ်ကေးချေြ်းသာယာကရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးကရးကကာင်စီ

